Farklý fikirleri zenginlik olarak
gören gazetemiz, her konuda
görüþlerinize, eleþtirilerinize,
yazýlarýnýza açýk...
Gönderin yayýnlayalým!..
20 YKR

YIL: 1 SAYI: 38
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Çocuktum, Oruçtum
Muharrem ayý, oruç ayý. Babam
Haydar hocanýn oruç açýmýndan
sonra evimizin odasýný
dolduranlara FUZULÝ’nin
“hadikat-üs sü eda” yani
“Saadete ermiþlerin bahçesi”
adlý kitabýndaki Kerbela katliamý

aðýt/ öyküsünü okumasý en
aklýmda kalaný. Babam bazý
günler bu kitaptan, bazý günler
de “KUMRU” dan bir aðýt
havasýnda okurdu Kerbela
olayýný. Babam okur, dinleyenler
de iki gözü iki çeþme aðlardý.

Rýza Aydoðmuþ’un yazýsý 2. sayfada

GAZETEMÝZE
ABONE OLMAK ÝÇÝN
Tel: 441 29 16
ABONE BEDELLERÝ (aylýk)
Hacýbektaþ için: 5 YTL
Þehir dýþý: 20 YTL
(kdv dahil)
Þehir dýþý abone ödemeleri
Posta Çeki
Köksal Kaya - 5079911

AÐLADILAR
ÞAH HÜSEYÝN’E

“Genel Baþkanýmýz
noktayý koydu”

Ali Fatima’nýn nazlý çiçeði
Yolundu gülzardan güller aðladý
Dedesi Muhammed’in gözbebeði

CHP ile Baþbakan
Erdoðan arasýnda
süren “mal varlýðý”
tartýþmasýna CHP
lideri Deniz Baykal,
mal varlýðýný
açýklayarak kendi
cephesinden noktayý koydu.

Þah Hüseyin’im diyen diller aðladý
Ölüm döþeðinde çað’rýp yanýna
Muaviye dedi Yezid oðluna:
“Hasan’ý ben yedim Hüseyin sana”
Duyan iþiten kullar aðladý

Derviþ Baba

HABERÝ 3. SAYFADA

þiirin tamamý 2. sayfada

ÖDP, programýný
tartýþmaya açýyor
Taslak programda, “Dünyayý
deðiþtirebiliriz”, “Neo liberalizm
tahrip ediyor”, “Küresel adalet
mücadelesi geliþiyor”, “21. yüzyýl
için özgürlükçü sosyalizm”,
“Türkiye’yi de deðiþtirebiliriz”,
“Avrupa Birliði kapýsýnda Türkiye”,
“Emeðin Avrupasý, Sosyal Avrupa”,
“Hem özgürlük hem eþitlik” ara
baþlýklarýyla partinin programý,
dünyaya bakýþý, sorunlara yaklaþýmý,
çözüm önerileri ayrýntýlý bir þekilde
dile getiriliyor.
HABERÝ 3. SAYFADA

Türk
filmleri
Hollywood'la
yarýþýyor
HABERÝ 5. SAYFADA

Salih
Þahinli
yazýsý 3. sayfada

9 6 y a þ ý n d a , k o s k o c a b i r ç ý n a r, b i r t a r i h

Dizi yazý

Salih Erdoðan
Hacýbektaþ'da
yaþayan ve 1326
doðumlu olduðunu
söyleyen Salih
Erdoðan amca,
1910 yýlýnda
doðmuþ, 96
yaþýnda, koskoca
bir çýnar, bir tarih.
Suavi Cesur’un
yazýsý 8. sayfada

Erdoðan Aydýn

3. sayfada
NÖBETÇÝ ECZANE
BEKTAÞ ECZANESÝ
Ecz. Tel: 441 31 39
Ev Tel: 441 30 39

2 GÖRÜÞLER
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AÐLADILAR
ÞAH HÜSEYÝN’E
Ali Fatima’nýn nazlý çiçeði
Yolundu gülzardan güller aðladý
Dedesi Muhammed’in gözbebeði
Þah Hüseyin’im diyen diller aðladý
Ölüm döþeðinde çað’rýp yanýna
Muaviye dedi Yezid oðluna:
“Hasan’ý ben yedim Hüseyin sana”
Duyan iþiten kullar aðladý
O Yezid ki Þam’a halife oldu
Medine valisine buyruk saldý
Þah Hüseyin’ý biata zorladý
Bu zulmü gören gözler aðladý
Göçedip bir sure Mekke’de kaldý
Ali ailesi kedere daldý
Küfeliler gel diye haber saldý
Ona mektup yazan eller aðladý
Duydu ki Amr ibn ül-As geliyor
Bilenmiþ bir kýlýç, ölüm geliyor
Þah Hüseyin orayý terkediyor
Arkasýndan Mekkeliler aðladý
Akrabalar çocuklar ve kadýnlar
Yanlarýnda elli dört savaþçý var
Küfe’ye doðru çekmiþler katar
Eðlendiði konaklar yollar aðladý
Küfe yolunun tam ortasýndaydý
Müslim’in katlinin haberin aldý
Üzüldü sýzlandý, yoldan kalmadý
Ayaðý altýnda çöller aðladý
Hür bin askerle peþinde idi
Dört bin Kerbela’da onu bekledi
Fýrat’a ulaþmasý engellendi
Baðrý yanan kýz gelinler aðladý
Dönek Küfeliler utanmadýlar
Yezid’in ordusunda yer aldýlar
Sözde Ali Þiasý müslümandýlar
Ali’yi candan sevenler aðladý
Celal Abbas o ne yiðit eridi
Aldý kýrbalarý suya yürüdü
Kestiler kollarýn’ yine durmadý
Kýrbadan dökülen sular aðladý
Savaþan güçler genelde eþittir
Ýnsanlýk tarihi hiç görmemiþtir
Beþ bin zalim yetmiþ mazlum ne iþtir
Tarihteki tüm dengeler aðladý

Çocuktum, Oruçtum
Rýza Aydoðmuþ

Muharrem ayý, oruç ayý. Babam Haydar
hocanýn oruç açýmýndan sonra evimizin
odasýný dolduranlara FUZULÝ’nin
“hadikat-üs sü eda” yani “Saadete
ermiþlerin bahçesi” adlý kitabýndaki
Kerbela katliamý aðýt/ öyküsünü okumasý
en aklýmda kalaný. Babam bazý günler bu
kitaptan, bazý günler de “KUMRU” dan
bir aðýt havasýnda okurdu Kerbela olayýný.
Babam okur, dinleyenler de iki gözü iki
çeþme aðlardý. Babam da okuduðundan
etkilenir, sesi aðlamaklý olur, kitap
okumayý sürdürmekte zorlanýr ve
dinleyenlerin aðlamasý daha da artardý.
Hýçkýrýklar ve aðýt yerini sükunete
býrakýncaya dek okumaya ara verilirdi.
Ortamýn havasýný biraz daðýtmak için erik
ezmesi veya hoþaf suyu, dinleyenlere bir
kase içinde ikram edilirdi. Oruç süresince
su içilmediði için, susuzluk, ancak böyle
þeylerle giderilmeye çalýþýlýrdý. Bu sývý
þeyler de öyle baþa dikilip, kana kana
içilmez, kaseden ancak üst üste üç kaþýk
alýnabilirdi. Üç kaþýktan sonra da “lanet
yezid’e” denilirdi. Babamýn okuduðu, hem
kendisini hem de dinleyenleri aðlatan;
Muaviye’nin oðlu Yezid’in, Hz. Hüseyin’i
aç ve susuz býrakarak, yakýnlarý ile birlikte
þehit etmesi olayýdýr.Bu katliam öyle
acýmasýz ve öyle vahþice iþlendi ki eþitlik
ve adalet isteyen yüreklerde onulmaz ve
unutulmaz yaralar açtý.
Herkesle barýþýk olan babam, köyün ve
çevre köylerin sevilen adamýydý. Ýtikatlý,
yol adamý ve iyi bir Aleviydi. Cem’ler de
12 hizmetlerin gereði gibi yürütülmesinde
Dede’nin iþini kolaylaþtýrýr ve titizlenirdi.
Babam 11 Eylül 1980 tarihinde 52 yaþýnda
çok genç Hakka yürüdü. Kitaplarý,
kütüphanemin baþköþesinde durur.
Babamýn elinin deðdiði ve okurken,
gözyaþý damlalarýnýn sayfalarýna
döküldüðü “Saadete Ermiþlerin Bahçesi”
adlý Fuzuli’nin kitabýný ciltlemek için

Ýmam Al’ Asgar’ý havada tuttu
Ona Ýbn-i Sad’dan su talep etti
Zalim su yerine bir ok göndertti
Masumun boðaz’na, yaylar aðladý
Eli silah tutanlar þehit oldu
Hüseyin tek, asker içine daldý
Mübarek bedeni çok yara aldý
Düþtü topraða yerler aðladý
Þimr lain geldi oturdu göðsüne
Kesti kafasýný aldý eline
Onlar nasýl Ýslamýz der kendine
Peygamberini sevenler aðladý

Sinan Bozdað
Tost / Poðaça

Sizin ve ailenizin
dinlenebileceði
sakin bir mekan

Derviþ Baba lanet ehl-i Yezid’e
Bizim tevellamýz ol Ehl-i Beyt’e
Tam yetmiþ üç þehit, o susuz çölde
Aþura gününde tarih aðladý

Nescafe / Çay

Derviþ Baba

Soda / Ayran

30/01/2006, Londra

Çarþý Ýçi Karayalçýn Parký No: 30 - 32 Hacýbektaþ
GSM: 0532 365 79 51

Sahlep / Ihlamur
Efes Pilsen
Kola / Yedigün

Kafemiz iki katlý olup, üst katta
aile müþterilerimize hizmet verilmektedir.

elime alýp, Muharrem ayýnýn ilk gününde
yeniden okudum. Elbette benim için de
kolay olmadý. Muharrem, dedemin adý.
Muharrem, aðabeyimin adý. Muharrem,
oruç ayý.
Bu oruç ta nelere dikkat edilir? Nasýl
tutulur? Yaþanmýþlýðý anlatmanýn gereðine
inanýyorum.
Muharrem ayý bir matem ayýdýr. Bu
matem oruç ile ifade edilir. Oruç süresince
günlük yaþamda birçok þeyden feragat
edilir. Bunlarý þöyle sýralayabiliriz;
* Aleviler için yaþam kutsaldýr ve cana
kýyýlmaz. Canlý hayvan kesimi yapýlmaz,
yumurta yenilmez.
* Oruç tutan býçak ile asla kesim
yapmaz.
* Su asla içilmez.
* Oruç açýldýktan sonra ancak harareti
gidermek için kaþýkla üzüm veya hoþaf
suyu alýnabilr.
* Et asla yenilmez.
* Eðlence amaçlý müzik dinlenilmez.
* Düðün-niþan vs olmaz.
* Nefse hakimiyet esastýr.
* Aðýzdan kötü söz çýkmaz.(küfür,
hakaret, yalan, iftira, azar)
* Traþ olunup, süslenilmez. Hatta
kimileri oruç süresince banyo da yapmaz.
* Top oynanmaz, oynatýlmaz.
Yani Muharrem de sadece gündüzleri aç
kalarak oruç tutulmaz; 12 gün boyunca
þer iþlerden uzak kalýnarak, yas tutulur.
Oruç biter ve her evde “AÞURE”
hazýrlanýr. Komþular, kendi aþurelerini
daðýtýr birbirlerine. Köy yunnaðý dolar
taþar, artýk paklanma zamanýdýr. Mezarlara
gidilip, ölmüþlerin caný için lokmalar
daðýtýlýr. Anlatýlan, okunan bu matem
olayýnýn belleðimde önemli bir yeri var;
bir de çocukluðumda ki orucun.
Kente göçtük, artýk her þey farklýydý.
Kentten ve kasabadan uzak lokal
yaþamýmýzda inancýmýzý birebir yaþarken

çok sorun olmuyordu; ama yeni durumda
inancý bize bezemeyen çokluðun
arasýndaydýk artýk. Yeni ortamýmýzda
orucumuzu ve yasýmýzý açýk açýk
tutabilirmiydik? Bu kez, sakýnma ve
korunmayý salýk verdi büyüklerimiz. Yeni
kapý komþularýmýzýn oruçlarý baþka,
ibadetleri baþkaydý. Bizlerin ayrý bir inancý
varmýþ gibi davramýyorlar, kendileri gibi
niye camiye gitmediðimizi soguluyor ve
suçluyorlardý.
Köyden kente göç hareketinin
yaþandýðý 60 lý yýllardan baþlayarak, kent
koþullarýnda Alevilik binbir zorlukla
yüzyüze geldi. Köyden ayrýlanlar,
dedesinden, ceminden uzak kalýnca, bir
boþluðu da beraberinde getirdi.Ýnancýný
gereði gibi yaþamak þöyle dursun kendisini
tanýtamýyor, gizliyordu. Devletin
yoksaymasýyla da Aleviler geleneklerinden
iyice uzaklaþtýlar. Taa ki, örgütlenme
düþüncesinin hayata geçmesine ve
derneklerin, vakýflarýn kurulmasýna dek.
Ve artýk þunu rahatlýkla diyebiliriz; iyi
ki örgütlerimiz, iyi ki düþün adamlarýmýz
iyi ki cemevlerimiz ve iyi ki çok yeni TV
kanalýmýz var. Bunlar sayesinde Alevilik,
yok olma tehdidini bertaraf edip, devlet
nezdinde tanýnma ve kabul görme
kulvarýna girmiþtir. Yürünecek bu yolun
baþýndayýz. Alevilerin, Muharrem orucu
sonunda “Aþure” sini canlarla paylaþacaðý
“CEMEVLERÝ” ihtiyacý karþýlayacak
sayýdan henüz çok uzaktýr. Devlet,
Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerini
hala kabul etmemiþtir. Ayrýca , Zorunlu
dindersleri uygulamasý ve Diyanetin devlet
örgütlülüðü içindeki varlýðý ve Alevilerin
asimilasyonundaki misyonerliði de
muzdarip olduðumuz konu baþlýklarý
olmaya devam ediyor hala.

GEREKLÝ TELEFONLAR
Kaymakam
Kaymakamlýk Yazý Ýþ.
Sos. Yar. ve Day.
Özel Ýdare
Nüfus
Belediye Baþkaný
Milli Eðitim Müd.
Halk Eðitim Müd.
Askerlik Þubesi
Kapalý Spor Salonu
Devlet Hastanesi
Ýlçe Saðlýk Grup Bþk.
Tapu Sicil
C.Savcýlýðý
Adliye
Adliye
Kütüphane
Müze
Turizm Danýþma
Emniyet Amirliði
Karakol Amirliði
Jandarma
Ýlçe Tarým
Lise
Kýz Meslek Lisesi
Mal Müdürlüðü
Kadastro
Karaburna Belediye
Kýzýlaðýl Belediye
PTT.
T.M.O.
Ziraat Bankasý
Þoförler Cemiyeti
Esnaf Odasý
Tarým Kredi Koop.

441 30 09
441 34 10
441 39 77
441 31 01
441 31 02
441 36 51
441 30 15
441 30 48
441 30 10
441 35 20
441 30 15
441 36 32
441 32 49
441 30 18
441 35 38
441 30 18
441 30 19
441 30 22
441 36 87
441 26 97
441 36 66
441 30 52
441 30 20
441 37 74
441 31 08
441 30 56
441 35 37
453 51 30
455 61 29
441 35 55
441 31 42
441 33 26
441 30 74
441 37 42
441 32 76
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CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý mal varlýklarý konusunda açýklama yaptý:
Salih
Þahinli
Deðerli hemþehrilerim
Memleketimi, insanlarýmý en az sizler kadar
seviyorum.
Acýmýz da, neþemiz de, masamýz da beraber
olabiliyoruz. Hoþgörülü, sevecen, baðýra çaðýra da
olsa, güle oynaya, neþe içinde eðleniyoruz,
eðlendiriyoruz. Bu bizlerin en güzel yanlarýndan
biri. Bu birleþimi, beraberliði gördükçe, bazen kendi
kendime soruyorum. Bu konularda beraber olan,
birlik olan, sofrasýný paylaþan, hoþgörülü olan bir
toplum olarak: Neden ticari, üretime yönelik
alanlarda bir araya gelerek fikirleþmiyoruz? Acaba
bizlerin noksan bir tarafý mý var? Varsa nedir? Bunu
bulalým. “Yok” derseniz, “Aklýmýz, fikrimiz var.”
diyorsak – Sakýn yanlýþ düþünmeyin ben de dahil
olmak üzere- Eðer akýllý isek, ileri görüþlü isek,kendimizi hep öyle savunuyoruz.- Neden bir
boþluðun içine itilmiþiz? Bir boþluðun içinde
bocalýyoruz. Boþluðun verdiði miskinlik de sýrtýmýza
oturmuþ onu bir türlü sýrtýmýzdan indiremiyoruz.
Deðerli hemþehrilerim, bizler uyuyor muyuz
yoksa?
Yoksa birileri bizi, “Caným, ciðerim” diyerek
ayýkmamak üzere uyutuyor mu? Benim þahsi
görüþlerim. Baðýþlayýn, ben de sizlerden birisiyim.
Size söylenen acý sözde benim de payým var. Birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz.
Deðerli hemþehrilerim, 73 yaþýnda bir insan
olarak, ne Hacýbektaþ'tan ne de hayattan bir
beklentim var. Hacýbektaþ ne kadar kalkýnýrsa, sizler
ne kadar varlýklý ve mutlu olursanýz ben, o kadar
mutlu olurum. Etiketim küçük ama yüreðim büyük.
Salih Þahinli der ki “Uyanalým artýk”
Kendimizi tüketici olmaktan kurtaralým. Üretici
masasýna oturalým. Bu gibi þeyler bizlerin elinde.
Azmin elinden hiçbir þey kurtulmaz.
Saygýlarýmla.
Baþka bir gün de bu yazýmýn devamýný ve dört
senelik Belediye Meclis üyeliðim döneminde
gördüðüm, yaþadýðým olaylarý yazacaðým,
memleketimin insaný olarak sevdiðim dostlarýmý
yazacaðým. “Uyanalým” diyorum. Uyutanlarý
yazacaðým.

“Genel Baþkanýmýz noktayý koydu”
HACIBEKTAÞ - CHP ile
Baþbakan Erdoðan arasýnda
süren “mal varlýðý”
tartýþmasýna CHP lideri Deniz
Baykal, mal varlýðýný
açýklayarak kendi
cephesinden noktayý koydu.
Konuyla ilgili olarak
görüþlerini aldýðýmýz CHP
Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný
Bayram Ayvazoðlu “Genel
Baþkanýmýz Sayýn Deniz
Baykal 2 Þubat tarihi
itibariyle mal varlýðýný
açýklamýþtýr. Ayný hassasiyeti
Baþbakan’dan da

CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný
Bayram Ayvazoðlu

bekliyoruz.” dedi. Öte yandan
CHP Genel Baþkaný Deniz

Baykal’ýn açýkladýðý mal
varlýðý þöyle:
“Ankara Oran’da 200
metrekare daire, Antalya
Kemer’de 70 metrekarelik
bir adet daire, Ankara
Beysukent’te halen oturduðu
ev, Muðla Bodrum Maviköy
Yapý Kooperatifi’nde bir
hisse, Antalya merkez ve Kaþ
ilçesinde 30 dekar arazi,
Miras yoluyla Antalya
merkez kýþla mahallesinde

iki dairenin yarýmþar hissesi,
Ýþ Bankasý hesaplarýnda 26
bin Euro ve 116 bin YTL’yi
aþkýn nakit para. Baykal,
miras kalan iki ev hissesi
dýþýnda bütün yatýrýmlarýný
siyasetten yasaklý olduðu
dönemde avukatlýktan
kazandýðý parayla yaptýðýný
söyledi.”
Ayvazoðlu, bu geliþmenin
ardýndan öteki muhalefet
partilerinden de benzer mal
varlýðý açýklamalarýnýn
geleceðini umduklarýný
söyledi.

ÖDP, programýný tartýþmaya açýyor
Taslak programda, “Dünyayý deðiþtirebiliriz”, “Neo liberalizm tahrip ediyor”, “Küresel adalet
mücadelesi geliþiyor”, “21. yüzyýl için özgürlükçü sosyalizm”, “Türkiye’yi de deðiþtirebiliriz”,
“Avrupa Birliði kapýsýnda Türkiye”, “Emeðin Avrupasý, Sosyal Avrupa”, “Hem özgürlük hem eþitlik”
ara baþlýklarýyla partinin programý, dünyaya bakýþý, sorunlara yaklaþýmý, çözüm önerileri ayrýntýlý
bir þekilde dile getiriliyor.
HACIBEKTAÞ Özgürlük ve Dayanýþma
Partisi (ÖDP) program
taslaðýný tartýþmaya açýyor.
ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü
tarafýndan yapýlan
açýklamada; kuruluþundan bu
yana geçen 10 yýllýk süre
sonunda, parti programýnýn
yenilenmeye karar verildiði
bildirildi. ÖDP
Programýnýnýn son þeklinin
8-9 Nisan tarihlerinde
yapýlacak toplantýda
verileceði de bildirildi.
ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe
Baþkanlýðýnýn partinin
program yenilenmesine
iliþkin yaptýðý açýklamada
“ÖDP, kapitalizmin ve onun
insanlýða dayattýðý bütün
baský, sömürü, þiddet ve
eþitsizlik biçimlerinin ortadan
kalkmasýný savunur” deniyor
ve þu görüþlere yer veriliyor:
“ÖDP, özgürlükçü,
özyönetimci,
enternesyonalist, demokratik
planlamacý, doða-insan
iliþkilerini yeniden

tanýmlayan, militarizm karþýtý
ve cinsiyetçi olmayan bir
sosyalizm doðrultusunda
sermaye güçlerinin
egemenliðini ve
emperyalizmin tahakkümünü
ortadan kaldýrarak emek
güçlerinin siyasi iktidarýnýn
kurulmasý amaçlar.
Ancak siyasal ve
toplumsal alanda devrimci
bir deðiþimin, emekçilerin
partisinin herhangi bir
biçimde hükümet olmasýyla
deðil, bizzat iþçilerin ve
emekçilerin kendilerini
yönetmesiyle
gerçekleþeceðini bir an bile
gözden yitirmez.
Ýþçi ve emekçileri
sermayeden, sermayenin
politik parti ve
akýmlarýndan ve devletten
ideolojik, politik ve
örgütsel olarak
baðýmsýzlaþtýrmayý
baþlýca iþlevlerinden biri
olarak görür.
Bu anlamda iþçilerin,
aydýnlarýn, kamu

DÜZELTME VE ÖZÜR
Dünkü gazetemizin 3. sayfasýnda yer alan “Kredi
faizleri düþük olmalý” baþlýklý haberde Esnaf Kefalet
Kooperatifi faiz oraný sehven % 16 olarak yer almýþtýr.
Doðrusu % 13 olacaktýr. Düzeltir, okurlardan ve
Hacýbektaþ Esnaf Kefalet Koop. Baþkaný Yüksel
Özcan’dan özür dileriz.

Kayýp Ýlaný
Nüfus Cüzdanýmý ve Ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
MEHMET TÜKEL

çalýþanlarýnýn, köylülerin,
kýsacasý tüm emek güçlerinin
deneyimlerinin,
örgütlenmelerinin, karar
alma, denetleme ve yürütme
yeteneklerinin geliþtirilmesin
öngören, tüm toplumsal
yaþam alanlarýnda üretenlerin
yöneteceði bir dünyanýn
þekillenmesine öncelik veren
bir eylem planýna sahiptir.”
Taslak programda,
“Dünyayý deðiþtirebiliriz”,
“Neo liberalizm tahrip
ediyor”, “Küresel adalet
mücadelesi geliþiyor”, “21.
yüzyýl için özgürlükçü
sosyalizm”, “Türkiye’yi de

deðiþtirebiliriz”, “Avrupa
Birliði kapýsýnda Türkiye”,
“Emeðin Avrupasý, Sosyal
Avrupa”, “Hem özgürlük
hem eþitlik” ara baþlýklarýyla
partinin programý, dünyaya
bakýþý, sorunlara yaklaþýmý,
çözüm önerileri ayrýntýlý bir
þekilde dile getiriliyor.
Öte yandan, Hacýbektaþ
ilçe baþkanlýðý program
taslaðýnýn Ankara’da
düzenlenen bir Yurttaþlar
Konferansýyla tartýþmaya
açýldýðýný ve Genel Baþkan
Hayri Kozanoðlu tarafýndan
bir konuþmayla sunulduðunu
bildirdi.
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Bu noktada Ali (Alaattin) Paþa gibi hem
derviþ hem de merkezin organik parçasý
olanlar, bizzat Oruç Bey’den öðrendiðimiz
gibi bu süreçte temel bir rol oynayacaktýr.
Kroniðe göre, Ali Paþa, dünya islerini
býraktýðý kardeþi Orhan’a, kendisini kýzýl
börk giyen askerlerden (halktan) ayýrmak
için ak börk giymesini ve "âleme niþan
olsun diye" ak börk giyen kullardan
(askerlerden) oluþan bir ordu kurmasýný
istiyor. Hacý Bektaþ’tan izin alýnmasý
öyküsü de bu mizansenin olmazsa olmazý
olarak karþýmýza çýkýyor. Elbette yarým
asýrdan çok zaman önce ölmüþ birinden
izin almak fiilen olanaksýzdýr (kaldý ki böyle
olmadýðý diðer bir kronik, Aþýkpaþazade’de
de belirtilir). Ama bu yaklaþým, o dönemde
sürmekte olan mücadelede derviþ birikimi
üzerinde ideolojik hegemonya kurmak
üzere sergilenen yaklaþýmýn yansýmasý
olarak çýkýyor karþýmýza. Nitekim ayný
dönemin sonunda ak börk giyilerek kendini
kýzýl börklü halktan ayýrmanýn
kurumlaþmasý ve silâhlý güvencesi olan
Yeniçeri, derviþ aðýrlýðý nezdinde kendini
meþrulaþtýrýrken, Bektaþîlerin önemli ismi
Abdal Musa** Osmanlý’yý terk edip
Antalya’ya gidecekti. Abdal Musa’nýn bu
tavrý, Osmanlý ile bütünleþen derviþlere
karþý azýnlýk kalma veya Osmanlý’nýn
kuþatýcý baskýsýna dayanamamanýn
sonucuydu. Bektaþîliðin, Bitinya’da
yayýlmasý ve örgütlenmesinde önemli bir
iþleve sahip olan Abdal Musa, Osmanlý’dan
ayrýlýrken, geride kalan ve Yeniçeri
üzerinden Osmanlý ile bütünleþenlerin
Bektaþîliði ise bir baþka "Bektaþîlik"
olacaktý.
Dahasý bu iliþkilendirme, Yeniçeri
ordusunun Bektaþî Dergâhý’nýn inisiyatifi
ve anlayýþýna býrakýlmasý þeklinde
olmayacaktý. Kaldý ki bu dönemde
kurumlaþmýþ bir dergâh da henüz yoktur;
sadece yaygýn ve büyük çekim gücüyle
geniþleyen bir etki alanýdýr söz konusu olan;
iþte bu etki alaný kâh içerilerek kâh
dýþlanarak kontrol altýna alýnmýþtýr. Her þey
devletin denetiminde olacak, ama Osmanlý
ile bütünleþen Bektaþî derviþ ve motifleri

sayesinde görüntü-imaj kurtarýlmýþ, bir
taþla pek çok kuþ vurulmuþ olacaktý. Bu
sayede bu çok önemli heteredoks tarikatýn
halk üzerindeki etkisi devlete
yedeklenirken, tarikatýn devlet sistemi içine
alýnarak kontrolü saðlanmýþ oluyordu. Diðer
yandan bu tercihi takiben devþirilen
Hýristiyan çocuklarýnýn
"Müslümanlaþtýrýlmasý" çok daha
kolaylaþtýrýlmýþ, dolayýsýyla devlet açýsýndan
Kýzýlbaþ-heterodoks inanç, geçiþ aþamasýnýn
sorunlarýný çözen, yolu düzleyen bir
fonksiyon yüklenmiþ oluyordu. Ýlginçtir
ayný uygulama, Balkanlarýn
kolonizasyonunda Bektaþîlere yüklenen
merkezi sorumlulukta da karþýmýza çýkar.
Nitekim Balkanlar, bu muvazaalý Bektaþîlik
açýsýndan geniþ bir yayýlma alaný olurken,
Anadolu’da Alevîler ve boyun eðmeyen,
kendini devlete araç etmeyen Bektaþiler
aðýr bir baský altýnda tutulacaklardý. Yeniçeri
tasfiyesine kadar Ýstanbul’daki bu resmi
Bektaþî dergâhlarý tam bir özgürlük içinde
kurumlaþýrken, Anadolu’da Kýzýlbaþlar ve
onunla örtüþen Bektaþi, Kalenderi, Hurufi,
vb. tarikatlar yoðun bir Sünnîleþtirme
baskýsýna uðrayacak, inancýnda direnenler
ise haklarýnda defter tutulup
katledileceklerdi.
Bu dönüþümün henüz baþlarýnda,
kendisi Sünnî ortodoksiden uzak olduðu
halde topluma cami ve devlete Sünnî hukuk
örgütlenmesini baþlatan Orhan Bey
döneminde Abdal Musa’nin Bursa’yý
terketmesi, F. Köprülü’nün ifadesiyle,
"Sünnîligin pek tabiî galebesinin"
sonucudur. Osmanlý merkezinin bu Sünnî
tercihi sonrasinda Abdal Musa, "ananesi
eskiden beri Kýzýlbaþ, daha doðrusu
heteredoks Türk oymaklarýnýn yaþadýðý
Aydýn taraflarýna hicret etmiþ ve yine o
vasýta ile en koyu bir Kýzýlbaþ merkezi olan
Teke eyaletine girerek orada kuvvetli bir
surette yerleþmiþtir." (F. Köprülü)
Kurumlaþmanýn çýkarlarýna uygun
olarak dönüþmeyen heterodoks dini
önderleri yönetim dýþý tutan, ama toplumsal
etkileri nedeniyle küstürmek de istemeyen
Orhan Bey, onlarý pasif bir dini hayata

Erdoðan Aydýn
yönlendiriyordu. Bu baðlamda Bursa
kaplýcalarýna yakýn yerde kendisine tekke
teklif edilecek olan Abdal Musa, bunu
reddedecektir. Velâyetnamesinde, Kýzýlbaþ
geleneðin önemli sözleri arasýna girecek
olan öðüdünde, bu dayatmaya açýk bir
tavýrla; "Zahir padiþahýna karýp (yakýn)
olma. Dünyalýk için ehl-i mansýba varma
(mevki sahibi kimselere yüzsuyu dökme),
meðer ki irþat ola (aydýnlanmýþ ola).
Maslahat (dünya iþleri) içün vezir ve
ricalin kapusuna varma. Elden geldikçe
yalnýzca nimet yeme; Tarikat pirdaþýný ve
karýndaþýný ayru görme. Kallaþ ve pirsiz
adamlarla yoldaþ olma!" (10) tavsiyesinde
bulunacaktýr.
Abdal Musa’nýn, Osmanlý’daki
deðiþime Geyikli Baba gibi boyun
eðmemesi bir yana, gidiþi de dünyaya küsen
bir tavýrla da gerçekleþmeyecekti. Baþta
Tahtacýlar olmak üzere Batini Türkmen
aþiretlerinin yoðun olarak yaþadýðý AntalyaElmalý’ya yerleþecek, Aydýnoðlu Gazi
Umur Bey’e destek verecek, askerlerine
kýzýl börk giydirip Hacý Bektâþ evlâdý Kýzýl
Deli’yi (Seyit Ali Sultan) yanýna verecek,
Teke Beyi ile savaþýp Genceli’ni ondan
alarak Beyliðe onun oðlunu geçirecek,
Rodos cemaati ile iyi iliþkiler geliþtirecek,
özetle aktif bir siyasal hayat sürecektir.(12)
Dikkat edilirse ayrýþma, Osmanlý’nýn
Kýzýlbaþ gelenekten ayrýþmasýnýn sonucudur
ve bu ayrýþma, ayný zamanda onunla çýkar
birliði eden bir kýsým Kýzýlbaþ önderin de
kendi geleneklerine yabancýlaþmalarýyla
biçimlenmektedir. Bunu kabullenenler týpký
Osmanlý’nýn kendisi gibi deðiþime
uðrayacak, etmeyenler ise asimile edilmeye
ve ezilmeye çalýþýlacaktý. Bu süreç,
Osmanlý’nýn iktidar çýkarlarý temelinde
Ortodoks Ýslâm’a yönelmesi ve
kurumsallaþmasýný arttýrdýðý oranda daha
da belirginleþecek ve 15.yy.dan sonra
katliamlara dönüþecekti. Bu süreç bizzat
Osmanlýlar için, fetih, paylaþým ve
egemenlik anlamýnda çýkarlarýna uygun bir
dinsel tercihe yönelmelerini getirirken,
giderek Sünnîleþtirilecek olan Türkmenler
ve Rumlar için de "dinin gereklerinin

öðretilmesi-öðrenilmesi" olacaktý.
Bizzat F. Köprülü’nün de ifadesiyle,
"Türk hükümdarlarýnýn þahsî inanç ve
eðilimleri ne olursa olsun, siyasî çýkarlarý
ancak bu suretle hareket etmelerini zorunlu
kýlýyordu."(13) Ayný yerde söylediði gibi,
"araþtýrmalar Türk hükümdarlarýnýn Sünnî
taraftarlýðýna sahip olduklarý sonucu
çýkarmamak lâzým geldiðini gösterdiðini",
ancak bununla birlikte týpký "Gaznelilerin,
Karahanlýlarýn, Selçuklularýn Sünnîliði
savunduklarý gibi", Osmanlýlarýn da
Sünnîliði savunmaya, kurumlaþmalarýný bu
yönde yapmaya baþlamalarý kaçýnýlmazdý.
Esasen Osmanlýlar dâhil Türk boylarýnýn
yavaþ yavaþ kabul ettiði Ýslâmiyet, gerçekte
"görünürde Ýslâm cilâsý altýnda eski ulusal
geleneklerinin ve önceki dinlerinin etkisi
altýnda bulunuyorlardý. Ýslâm fýkýhlarýnýn
kendilerine çok karýþýk ve sýkýntýlý gelen
telkinlerinden ziyade, kendi kam
(ozan)larýnýn nüfuzuna baðlý idiler."(14)
Özetle ortaklaþýcý yaþamdan devletleþme,
sýnýflaþma, gaza gelirlerinin paylaþýmý,
ötekilerle iliþkilerin nasýl düzenleneceði
gibi karmaþýk problemler aþamasýna
yükseldikleri andan itibaren Türk kökenli
devletler, kendi eski geleneklerini terk
etmeye, Sünnî hukukun yazýlý kaynaklarýný
esas almaya baþlýyorlardý.
Böylece Osmanlý, eþitlikçi kandaþ
topluluktan devlete yükselirken, buna uygun
olarak dinsel tercihini de netleþtirmiþ
oluyordu. Yani aþiret yerini devlete, halkýn
bütününün silâhlý olmasý yerini özel orduya,
ortaklaþa yaþamdan vergi toplama tekeli
elde etmeye geçerken, geleneksel inanç
atmosferi de yerini kendi devlet hukukunu
geliþtirmiþ olan Sünnî Ýslâm’a býrakýyordu.
Esasen "devlet geleneðinde Anadolu
Selçuklu Sultanlýðý’nýn devamý olmayý
benimsemiþ, hatta Sultan Alaattin
Keykubat’a ulaþan bir bað kurmaya çalýþmýþ
olanlar, elbette ayný dini siyaseti de
sürdürecekti."(15)
Özetle devletleþme aþamasýnýn gerisinde
eþitlikçi bir kandaþ topluluk ideolojisi
durumunda olan Kýzýlbaþlýðýn aþýlmasý
kaçýnýlmaz olmakla birlikte,
"mevcudiyetleri ihmal edilemeyecek
miktarda"(16) olduðundan bütünüyle gözden
çýkarýlmalarý da mümkün deðildi. Bu
kapsamda Kýzýlbaþ önderler yönetimin
dýþýnda tutuluyor, ancak onlarýn
küstürülmemesine de özel özen
gösteriliyordu. Ýþte gerek sayýsal gerek
gazadaki etkinlikleri, gerekse de dönemin
inanç atmosferini belirleyici etkileri
nedeniyle "mevcudiyetleri ihmal
edilemeyecek" olan bu heteredoks gücün
özümsenmesi, dahasý sorun olmaktan
çýkarýlmasý çerçevesinde Yeniçeri
teþkilâtýnýn Bektaþî bir ritüel ile kurulmasý
yoluna gidiliyordu.
(10) M. Eröz, Türkiye'de Alevîlik Bektaþîlik,
s.58
(11) Abdal Musa Velâyetnamesi, s.46
(12) Ý. Kaygusuz, Alevîlik Ýnanç Kültür ve
Siyaset Tarihi, s.198–215
(13) F. Köprülü, Bektaþîliðin Menþeileri, Bkz.
Gülag Öz, Özkaynaklarýndan AlevîlikBektaþîlik, s.107.
(14) Fuat Köprülü, age, s.109
(15) Ýsmail Kaygusuz, age, s.195
(16) Mustafa Akdað, Akt. Ý. Kaygusuz, Age.,
s.195

(SÜRECEK)

5

KÜLTÜR - SANAT

04 Þubat 2006 Cumartesi

Türk filmleri Hollywood'la yarýþýyor
Bulgançimek GANBOLD
(Sesonline] Vizyondaki yabancý
yapýmlar karþýsýnda, birbiri ardýna
gösterime giren yerli filmler
seyirciden büyük ilgi görüyor. Son
yýllarda yükseliþe geçen Türk
Sinemasý, özellikle yakýn zamanda
birbiri ardýna çekilen baþarýlý
filmlerle Hollywood yapýmý
filmleri geride býrakýyor.
Türk Sinemasý’nýn kendi dilini
oluþturmasý bakýmýndan bir adým
olarak deðerlendirilen bu yapýmlar,
sinema izleyicisinin salonlara akýn
etmesini saðladý. Bayram ve ara
tatili nedeniyle özellikle gençlerin
yoðun ilgisiyle karþýlaþýlýrken, bu
durum bilet satýþlarýna da yansýdý.
Vizyona giren iddialý yabancý
yapýmlar karþýsýnda giþe baþarýsý
artan Türk filmleri ile ilgili
deðerlendirmede bulunan Ege
Üniversitesi Sinema Anabilim Dalý
Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Cem Güzel,
þunlarý söyledi:
“Bugün sinemanýn etkisi içinde
bulunduðu; Amerikan film
endüstrisi, dijital mecralar ve
sektörlerle rekabet içinde olan Türk
Sinemasý, 60’lý yýlardaki birikimine
sýrt çevirmektedir. Dahasý, onu har
vurup harman savuran sinemamýz;
sermaye birikimi, telif ve fikri
mülkiyet gibi sorunlarýný çözüme
kavuþturarak iç pazar koþullarýný
kendi lehine çevirmelidir.''
Yrd. Doç. Dr. Güzel, hemen hemen
her on yýlda bir kýpýrdanma
dönemine giren Türk Sinemasý’nýn
yaþadýðý canlanmanýn yapay
olduðunu ifade ederek þöyle devam
etti:
“Giþe baþarýsýna baðlý canlýlýk
saðlýklý bir biçimde analiz
edilmelidir. ‘Bir aðladýk, bir
aðladýk’ türü filmlerin baþý çektiði
tekdüzelik yerine; dinamik, ulusal
kültürün tutarlýðýyla temsil edildiði
nitelikli hikayeler anlatýlmalýdýr.
Çünkü Türk Sinemasý henüz bir
‘refaha kavuþma enstrümaný’
olmanýn çok ötesine
geçememektedir.''
Milyonlara ulaþtý

Son dönemde gösterime giren
yabancý rakipleri karþýsýnda çok
sayýda izleyiciyle buluþan yerli
filmlerin, özellikle bayram ve
yarýyýl tatilinde bilet satýþlarý
katlandý. Kasým ayýnda reklamý ve
tanýtýmý yapýlmadan görücüye
çýkan ve yönetmenliðini genç
yetenek Çaðan Irmak’ýn yaptýðý
‘Babam ve Oðlum’ beklenmeyen
bir çýkýþ yaparak 106 salonda 2
milyon 500 bin izleyici ile buluþtu.
Aralýk ayýnda 237 sinema
salonunda gösterime giren Yýlmaz
Erdoðan’ýn yazýp yönettiði
‘Organize Ýþler’, yaklaþýk 2.5
milyon ; Ferdi Eðilmez’in yönettiði
‘Hababam Sýnýfý Üç Buçuk’ ise
280 salonda, 1 milyon 700 bin
kiþiye ulaþtý. Tayfun Güneyer’in
‘Keloðlan Kara Prense Karþý’ adlý
filmi ise 65 salonda 18 bin izleyici
tarafýndan seyredildi.
Hepsi çok izleniyor
Elde ettikleri giþeyle birçok
kitleye ulaþan ve baþarýlarýyla
gündemden düþmeyen filmler ise
þunlar:
Babam ve Oðlum
80’li yýllara ýþýk tutan ve babaoðul-torunun kesiþen hikayelerinin
anlatýldýðý ‘Babam ve Oðlum’,
özellikle duygu yüklü sahneleriyle
izleyiciye, Yeþilçam
melodramlarýný anýmsatýyor.
Dönemi yaþayan kuþak dýþýnda
birbirinden farklý yaþ gruplarýna da
hitap eden film, birçok kiþiden tam
not aldý. Salonlarý gözleri yaþlý bir
biçimde terk eden film izleyicisi
geçmiþe doðru bir yolculuk yaptý.
Organize Ýþler
Suçlularýn ve masumlarýn
birbirine karýþtýðý karmaþýk iþlerin
baþkenti Ýstanbul’da yaþanan
hýrsýzlýk olaylarýnýn konu edildiði
‘Organize Ýþler’, sýcak ve gerçekçi
anlatýmýyla izleyicinin beðenisini
topladý.Yýlmaz Erdoðan’ýn yazýp
yönettiði filmde bir tarafta
kaybedenler diðer taraftan
kazananlar anlatýlýrken izleyici
keyifli dakikalar geçirdi.
Keloðlan Kara Prense Karþý

Soldan Saða:
1) Hava üfleyici araç. 2) Elçi atamalarýnda ülkelerden istenen
uygunluk belgesi- Rusça'da evet. 3) Hollanda'nýn plakasý- Kapý.
4)Verem hastalýðý. 5) (Tersi) Ülkemizin plakasý- Yükselme, yücelme.
6) Ýtalyanýn eski parasý - aza. 7) Tasdik etmek. 8) Devinin yoluyla
oluþan - Yüzbaþý. 9) Orta amerika ülkelerinden biri.
10) Gözlem. 11) Hamuru tene sarýlarak kurutulduðunda renk veren
un - (tersi) Hacýbektaþ’ýn bir köyü 12) Korkak insanlar için “korkaðýn
biri”anlamýnda söylenen söz.

Yukarýdan Aþaðýya:
1) Baþkasý söylüyormuþ gibi konuþma becerisi olan - (tersi) Üstün
zekalý olan. 2) Bir hastalýða karþý aþýlanmýþ olan - (tersi) Bir geçmiþ
zaman eki. 3) (tersi) Radonun simgesi(tersi) Kökü çok yýllýk olan,çiçeði sebze
olarak tüketilen bir bitki. 4) Adamakýllý
hýrpalayýp dövmek- File. 5) Bayýndýrýlýk Posta sürücüsü. 6) (tersi) Padiþah karýsý
olmaya aday odalýk - Ýcar. 7) En kýsa zamanKumaþ düzeltme aracý- Amaç, erek. 8) Bir
sayan adý - Amaç, erek.
Ýspanyollarýn sevinç ünlemi - Gýrtlak ve
yemek borusu arasýndaki boþluk. 10) Çok
katlý yataklýk - Göçebe ailesi - Ýlgi eki.
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Çocuk masallarýnýn sevilen
kahramaný Keloðlan’ýn gönlünü
kaptýrdýðý Cankýz’la evlenebilmek
için verdiði mücadeleyi anlatan
‘Keloðlan Kara Prense Karþý’
özellikle çocuk izleyicilerin tercih
ettiði film oldu. Mehmet Ali
Erbil’in sergilediði performans
dikkat çekti.
Hababam Sýnýfý Üç Buçuk
Ferdi Eðilmez, Hababam Sýnýfý
filminin son serisi olan ‘Hababam
Sýnýfý Üç Buçuk’ ile askerden
dönen Hababam tayfasýnýn, okul
müdürüyle çekiþmelerini
beyazperdeye aktardý. Kadrosunu
yeni isimler katarak vazgeçilmez
karakterleri ile yoluna devam eden
film, bu kez korku ve komediyi
ayný anda yaþatmayý hedefliyor.
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TARÝHTE BUGÜN - 04 þubat
1902. Paris'te 1. Jön Türk Kongresi
yapýldý.
1926. Yazar Ýskilipli Atýf Hoca
þapka inkýlabýna muhalefetten
Ankara'da idam edildi. Atýf Hoca
"Frenk Mukallitliði ve Þapka"
adlý risalenin yazarýydý.
1928. Avusturyalý Naziler siyah
sanatçý Josephine Baker'i
protesto etti.
1947. Hatay ilinde yer adlarýnýn
Türkçeleþtirilmesine karar
verildi.
Ayný gün Isparta Senirkent'te
jandarmanýn bazý vatandaþlara
iþkence yaptýðý ortaya çýktý.
1948. Ankara'da valilik ve belediye
baþkanlýðýnýn ayrýlmasýna iliþkin
kanun kabul edildi.
1954. Ýstanbul'da yakacak, et,
ekmek ve çeþitli gýda maddeleri
sýkýntýsý bir türlü önlenemiyor.
Ýstanbul Valisi ve Belediye
Baþkaný Fahrettin Kerim Gökay,
yýlýnda bugün bir açýklama
yaparak halktan yardým istedi.
"Evlerinizde odun, kömür
istifçiliði yapmayýn, haftada iki
defadan fazla et yemeyin,
yiyebileceðinizden fazla ekmek
almayýn" dedi.
1956. Fazýl Hüsnü Daðlarca Yedi
Tepe Þiir Armaðaný'ný kazandý.
Þair bu ödülü "Asu" adlý þiir
kitabýyla aldý.
1964. 20-21 Mayýs olaylarý
sanýklarýndan Talat Aydemir,
Fethi Gürcan, Osman Deniz ve
Erol Dinçer'in ölüm cezalarý
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde onaylandý.
1972. Milli Ýstihbarat Teþkilatý
(MÝT) parti liderlerine bir brifing
verdi. "Siyasi suçlarda idam
affýnýn" sol bir slogan olduðu
belirtildi.
1975. Ýngiltere'de Muhafazakâr
Parti genel baþkanlýðýna
Margaret Thatcher seçildi.
1980. Bani Sadr Ýran devlet
baþkaný oldu.
1981. Ýngiltere'de Margaret
Thatcher özelleþtirme
çalýþmalarýnýn hýzlandýrýldýðýný
açýkladý
1985. Baþbakan Turgut Özal resmi
bir ziyaret için Cezayir'e gitti.

Cezayir'i ziyaret eden ilk Türk
baþbakaný olan Turgut
Özal,1958'de Birleþmiþ
Milletler'de Cezayir'in
baðýmsýzlýðý aleyhinde oy
kullanan Türkiye'nin hatalý
olduðunu açýkladý.
1987. Yazar Aziz Nesin,
Cumhurbaþkaný Kenan Evren
aleyhine tazminat davasý açtý.
Aziz Nesin, "bir yurttaþýn devlet
baþkanýna dava açmasý
Türkiye'de ilk kez görülüyor,
ancak bir devlet baþkanýnýn
yurttaþýna vatan haini demesi de
dünyada ilk kez görülen bir
olaydýr," dedi.
1989. Ýstanbul'da Kadýn Kültür
Evi açýldý. Þener Macit, Canan
Toksöz, Selma Atabek, Nermin
Coþkun, Saadet Özkol, Munise
Sökmen kurucularýydý. Ýstanbul
Tünel'deki lokalde Medeni Yasa
Kampanyasý, Cinsel Tacize
Karþý Kampanya organize edildi,
çeþitli toplantýlar ve etkinlikler
düzenlendi.
1997. 2 Þubat'ta Sincan
belediyesinin düzenlediði
geceye tepki olarak tanklar
Ankara Sincan'dan geçti.
Genelkurmay 2. Baþkaný Org.
Çevik Bir bunun "Demokrasi'de
Balans Ayarý" olduðunu söyledi.
Sincan Belediye Baþkaný Bekir
Yýldýz Ýçiþleri Bakanlýðý'nca
görevden alýndý.
2000. Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem
Atina'ya gitti. Cem, 40 yýl aradan
sonra Yunanistan'ý resmen
ziyaret eden ilk Türkiye
Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný
oldu.
Bugün Doðanlar:
1948. Rock þarkýcýsý Alice Cooper.
Bugün Ölenler:
1941. Hürriyet ve Ýtilaf Fýrkasý
mensubu Miralay Sadýk.
1960. 2, 20 metre boyuyla ün
yapan Milli Piyango bayii Uzun
Ömer.
1983. Nöropsikiyatri alanýnda
çalýþmalarla tanýnan Profesör
Doktor Rasim Adasal.
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MASAL
Merhaba arkadaþlar,
2005- 2006 Eðitim ve öðretimin yarý yýl
tatili uzun sürmesine raðmen (28) gün bu
Pazartesi ikinci yarý ders yýlýna baþlýyoruz.
Tatil bitti. Okullarýmýza yeniden kavuþtuk.
Bu süre içerisinde iyice dinlendik. Gezip,
gördüðümüz yerler, okuyup, araþtýrdýðýmýz
konular oldu. Tabi ki, bunlarý dolu dolu
yaþamak çok güzel. Çünkü, bunlarýn birikimi
bizleri geleceðe hazýrlayacak ve bunlarla
toplumumuzun geleceði olacaðýz. Sevgili
arkadaþlar, anýmsayacaðýmýz gibi; Okul
bahçesinden, oturduðumuz evin sokaðýna,
soluduðumuz havadan, yaþadýðýmýz dünyaya
kadar her þey kirleniyor, atýklarla doluyor ve
hatta yok oluyor. Geliþen teknoloji belki
insanlarýn rahat yaþamalarýný saðlýyor ama
bir yandan da bizi ve dünyamýzý yavaþ yavaþ
kemiriyor.
Daha güzel yaþamamýz için; Ülkemizin
her köþesinde çevreci gruplar kurulmaya
baþladý. Bu yok edilmeye çalýþýlan ülkemizin
doðal güzelliklerini tarihsel deðerleriyle
korumayý amaçlýyor. Bizler de o kurulan
çevreci guruplarla iþ birliði yapalým ve
okulumuzdaki Çevreyi Koruma ve
Güzelleþtirme Kulübü'ne hepimiz katýlarak
destek verelim. Çünkü; bu kulübe katýlan
herkes doðaya uzanan bir el olacaktýr. Doðayý
doðal güzellikleriyle korumayý
amaçlayacaktýr.
Okulumuzun açýlmasýyla birlikte,
öðretmen, öðrenci, velilerimizle hep birlikte
el ele verelim.

Sinan Karabacak
Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu 6/A 138

Hacýbektaþ'ta kar kazalarý
Atatürk Ýlköðretim
Okulu’nda karlar don
tuttu. Ýkinci sýnýfta
Zeynep kayarken
kafasýný demire vurdu.
Zeynep'in kafasý açýldý.
4/A sýnýfýndan
Ramazan Acer
öðretmenimiz
pansuman yaptý.
Müdürümüz Ali Kaim,
Zeynep'i evine götürdü.
Ramazan öðretmenimiz
bize kaymayý yasakladý.
Kadir Tunçbilek kaydý
ve Ramazan

öðretmenimize karþý
çýktý. Öðretmenimiz de
kayanlar düþüp, aðlayýp
yanýma gelmesin dedi.
Arkadaþým Fikriye
Deniz öðretmenimizin
dediklerine uymayarak,
teneffüste dýþarýya
çýkýp, buzun üstünde
kayýp düþtü. Aðlayarak
sýnýfa geldi.

Baran Ferger
4- A sýnýfý Atatürk
Ýlköðretim Okulu

“Acele karar vermeyin”
Köyün birinde bir yaþlý adam
varmýþ. Çok fakirmiþ ama Kral
bile onu kýskanýrmýþ... Öyle
dillere destan bir beyaz atý varmýþ
ki, Kral bu at için ihtiyara
neredeyse hazinesinin tamýný
teklif etmiþ ama adam satmaya
yanaþmamýþ...
“Bu at, bir at deðil benim
için; bir dost, insan dostunu satar
mý” dermiþ hep. Bir sabah
kalkmýþlar ki, at yok. Köylü
ihtiyarýn baþýna toplanmýþ: “Seni
bunak, bu atý sana
býrakmayacaklarý, çalacaklarý
belliydi. Krala satsaydýn,
ömrünün sonuna kadar beyler
gibi yaþardýn. Þimdi ne paran
var, ne de atýn” demiþler...
Ýhtiyar: “Karar vermek için
acele etmeyin” demiþ. “Sadece
at kayýp” deyin, “Çünkü gerçek
bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz
ve verdiðiniz karar. Atýmýn
kaybolmasý, bir talihsizlik mi,
yoksa bir þans mý ? Bunu henüz
bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz
bir baþlangýç. Arkasýnýn nasýl
geleceðini kimse bilemez.”

Köylüler ihtiyar bunaða
kahkahalarla gülmüþler. Aradan
15 gün geçmeden at, bir gece
ansýzýn dönmüþ... Meðer
çalýnmamýþ, daðlara gitmiþ kendi
kendine. Dönerken de, vadideki
12 vahþi atý peþine takýp getirmiþ.
Bunu gören köylüler toplanýp
ihtiyardan özür dilemiþler.”
Babalýk” demiþler, “Sen haklý
çýktýn. Atýnýn kaybolmasý bir
talihsizlik deðil adeta bir devlet
kuþu oldu senin için, þimdi bir
at sürün var..”
“Karar vermek için yine
acele ediyorsunuz”demiþ ihtiyar.
“Sadece atýn geri döndüðünü
söyleyin. Bilinen gerçek sadece
bu. Ondan ötesinin ne
getireceðini henüz bilmiyoruz.
Bu daha baþlangýç. Birinci
cümlenin birinci kelimesinin
okur okumaz kitap hakkýnda
nasýl fikir yürütebilirsiniz?”
Köylüler bu defa açýkça
ihtiyarla dalga geçmemiþler ama
içlerinden “Bu herif sahiden
gerzek” diye geçirmiþler... Bir
hafta geçmeden, vahþi atlarý
terbiye etmeye çalýþan ihtiyarýn

Bunlarý
- Ýnsanýn ömrü boyunca 20 kð toz
yuttuðunu
- Gülmek için onyedi surat, asmak için 43
kasa (adale) ihtiyaç olduðunu
- Bir futbolcunun topa her kafa vuruþunda
beyninden bir hücrenin öldüðünü
- Uranüs'un çýplak gözle görünen bir
gezegen olduðunu
- Köpeklerin ter bezlerinin ayaklarýnda
olduðunu
- Timsahsahlarýn renk körü olduðunu
- Arýlar yarým kilo bal yapmak için iki
milyondan fazla çiçekten bal özü
aldýklarýný
- Bir kg. limonda bir kg. çilekten fazla
þeker olduðunu
- Bir karýncanýn koku alma yeteneðinin
bir köpeðinki kadar geliþmiþ olduðunu
- Bir pirenin kendi büyüklüðünün 150 katý
kadar zýpladýðýný
- Çocuklarýn baharda daha fazla
büyüdüðünü

tek oðlu attan düþmüþ ve ayaðýný
kýrmýþ. Evin geçimini temin eden
oðul þimdi uzun zaman yatakta
kalacakmýþ. Köylüler gene
gelmiþler ihtiyara. “ Bir kez daha
haklý çýktýn” demiþler.
“Bu atlar yüzünden tek
oðlun, bacaðýný uzun süre
kullanamayacak. Oysa sana
bakacak baþkasý da yok. Þimdi
eskisinden daha fakir, daha
zavallý olacaksýn” demiþler.
Ýhtiyar “Siz karar verme
hastalýðýna tutulmuþsunuz” diye
cevap vermiþ. “O kadar acele
etmeyin. Oðlum bacaðýný kýrdý.
Gerçek bu. Ötesi sizin verdiðiniz
karar. Ama acaba ne kadar doðru.
Hayat böyle küçük parçalar
halinde gelir ve ondan sonra neler
olacaðý size asla bildirilmez.
Birkaç hafta sonra,
düþmanlar kat kat büyük bir ordu
ile saldýrmýþ. Kral son bir ümitle
eli silah tutan bütün gençleri
askere çaðýrmýþ. Köye gelen
görevliler, ihtiyarýn kýrýk baçaklý
oðlu dýþýnda bütün gençleri
askere almýþlar. Köyü matem
sarmýþ. Çünkü savaþýn
kazanýlmasýna imkan yokmuþ,
giden gençlerin ya öleceðini Ya
da esir düþeceðini herkes
biliyormuþ.
Köylüler, gene ihtiyara
gelmiþler... “Gene haklý olduðun
kanýtlandý” demiþler. “Oðlunun

bacaðý kýrýk ama hiç deðilse
yanýnda. Oysa bizimkiler, belki
asla köye dönemeyeçekler.
Oðlunun bacaðýnýn kýrýlmasý,
talihsizlik deðil, þansmýþ
meðer...”
“Siz erken karar vermeye
devam edin” demiþ, ihtiyar.
“Oysa ne olaçaðýný kimseler
bilemez. Bilinen tek bir gerçek
var. Benim oðlum yanýmda,
sizinkiler askerde... Ama bunlarýn
hangisinin talih, hangisinin
þanssýzlýk olduðu sadece Allah
biliyor”
Lao Tzu, öyküsünü þu
nasihatla tamamlamýþ: “Acele
karar vermeyin. Hayatýn küçük
bir dilimine bakýp tamamý
hakkýnda karar vermekten
kaçýnýn. Karar; aklýn durmasý
halidir. Karar verdiniz mi, akýl
düþünmeyi, dolayýsý ile geliþmeyi
durdurur. Buna raðmen akýl,
Ýnsaný daima karara zorlar.
Çünkü geliþme halinde olmak
tehlikelidir ve insaný huzursuz
yapar. Oysa gezi asla sona ermez.
Bir yol biterken yenisi baþlar. Bir
kapý kapanýrken, baþkasý açýlýr.
Bir hedefe ulaþýrsýnýz ve daha
yüksek bir hedefin hemen
oracýkta olduðunu görürsünüz.

Gizem Güler
5/ A Atatürk Ýlköðretim Okulu.

BÝLÝYOR MUSUNUZ Bilmeceler
- Dünyada insan baþýna düþen karýnca
sayýsýnýn bir milyon olduðunu
- Dünyada her iki dakikada iki küçük
ölçüde deprem olduðunu
- Zebralarýn beyaz üzerine siyah çizgili
olduðunu
- Yunuslarýn bir gözleri açýk uyuduðunu
- Baykuþun mavi rengi görebilen tek kuþ
olduðunu
- Bir köpek balýðýnýn yüz milyon damla
deniz suyunda bir damla kanýn kokusunu
aldýðýný
- Timsahlarýn dillerini dýþarý
çýkarmadýklarýný
- Kangurularýn geri geri yürüyemediklerini
Ve
- Ülkemizde bir günde üretilen yüz milyon
ekmeðin 13- 14 milyonunun çöpe gittiðini.

Yalcýn Karabacak
Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
8/B 331

Burnum kýrmýzý, kuyruðum yeþil.
Yanýt: Havuç
Yer altýnda sakallý dede.
Yanýt: Pýrasa
Ben giderim o gider, þýkýdýk þýkýdýk söz eder.
Yanýt: Terlik
Arabadan atladý, pantolonu patladý.
Yanýt: Karpuz.
Altý deri, üstü deri, içinde bir avuç darý.
Yanýt: Ýncir.
Türkçe kitabý, matematik kitabýna ne demiþ ?
Yanýt: Çok problemlisin demiþ.

Murat Sönmez
6/A Sýnýfý/Atatürk Ýlköðretim Okulu.

Ailemiz
Kardeþlerim, annem, babam
Dedem, ninem biz her akþam
Bir çatýda toplanýrýz.
Orda herkes sevinç duyar,
Birbirini sever, sayar;
Kendisini bulmaz yalnýz.
Dedemin yok hiç diþleri;
Anlatýr hep geçmiþleri,
Her sözünden ders alýrýz.
Ninem evin neþesidir,
Bir çok güzel masal bilir;
Anlattýkça bayýlýrýz.
Babam her gün iþe gider,
Annem evden sorumludur,
Biz okulda çalýþýrýz.
Akþam bizi bir görmeli!
Ne tatlýdýr, ne neþeli
Bir sofrada toplanmamýz!
Ailenin temeli ev!
Aileni, evini sev!
Yer yüzünde kalma yalnýz.

Gülbahar Pektaþ
Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu 4/ A
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Salih Erdoðan

Suavi Cesur
Hacýbektaþ'da yaþayan ve 1326
doðumlu olduðunu söyleyen Salih
Erdoðan amca, 1910 yýlýnda
doðmuþ, 96 yaþýnda, koskoca bir
çýnar, bir tarih.
Karlý ve soðuk kýþ gününde,
görüþmek için kendisinden
randevu almak için aradýðýmda,
küçük kýzý Hülya çýkýyor telafona.
“çarþýya gezmeye çýktý, bir saat
sonra gelir”diyor. Bir saat sonra
tekrar aradýðýmda, kendimi
tanýtýyorum, “oooo...! buyur
gel”diyor. 15, 20 dakika sonra
evinde buluþuyoruz Salih
amcanýn.

Kanepenin, pencere tarafýndaki
köþesine oturmuþ, sevecen ve ay
gibi gülen yüzü ile karþýlýyor beni.
Biraz hal hatýrdan sonra, anlat
bakalým 96 yýllýk geçmiþi Salih
amca diyorum.
“3'ü kýz, 4'ü oglan 7 kardeþden
biriyim, padiþah döneminde
doðdum ama, Atatürk
çocuðuyum, Cumhuriyet
çocuðuyum” diyor. “Babam inþaat
ustasýydý, taþ yapý ustasýydý. 10
yaþýnda iken, babam Ankara'da
usta olarak çalýþýrken, onun
yanýnda baþladým iþe. Dört yýl
askerlikten sonra 1938’de
evlendim. Milli Þef döneminde,

yol parasý yerine, beþ gün
yollarda, taþkýrmada çalýþdým.
1945 de Ýnönü, köylere okul
yapýlmasýný emretti, Hacýbektaþ'a
baðlý Kayý, Mekail, Asmakaradam, Hýrkatepesidelik, Engel
ve Belbarak olmak üzere, 6
köyün Ýlkokulunu yaptýk babamla
birlikte. Köylerdeki eski
çeþmelerin, hemen hepsinde
emeðim vardýr. Bir çok köyde
insanlara ev yaptým. 30 Yýl
Kýrþehirde dükkan, ev ve
Hastahane yapýmýnda çalýþtým.
Kýrþehirdeki Cacabey camisini
ben yaptým.
Ankara çubuk barajýndan,
Esenboða'ya kadar olan yolu,
elarabasý ile biz yaptýk. Yine
Ankara da, Ziraat bankasý ile
Vakýflar bankasýnýn yapýmýný,
Almanlarla biz yaptýk.

Akpýnar zelzelesinden
sonra, onlarca binayý biz
kurduk, yeniden yerleþim
birimi yarattýk. Sývas
tarafýnda demir
yollarýnda, tünel ve
köprülerin yapýmýnda
çalýþdým, ustalýk yaptým.
Tekkenin dýþ
kapýsýndan, ikinci kapýya
kadar olan bölümün, yer
döþemesini, dýþ
duvarlarýný, küpeþtelerini
biz yaptýk.
20 Yaþýma kadar,
þimdiki Bego'nun
dükkanýnýn orada
barakam vardý, kýþýn
ayakkabý tamiri yapar,
yazýnda inþaat ustalýðýna
giderdim. Anlayacaðýn;
70 - 75 yýl bir fiil çalýþtým.
24 yýldýr Bað-Kur emeklisiyim.
Bir zaman, bahar döneminde, bað
bahçe zamaný, köyden gelen
insanlarýn testere ve bað býçaðýnýn,
aðzýný açtým. Kimseye muhtaç
olmadan, yalan söylemeden,
kimsenin ekmeðine, aþýna göz
koymadan, 8 çocuk büyüttüm”
diyor Salih amca.
75 yýl dünyanýn yükünü taþýyan,
emek veren, alýnteri akýtan Salih
amcaya, 96 yaþýnda olmasýna
raðmen, görmesini, duymasýný,
çaký gibi yürümesini, çelik gibi
hafýzasýný, neye borçlu olduðunu
soruyorum.
“80 Yýl alkol aldým, yanýnda
eti, yoðurdu eksik etmedim, hala
etsiz, tereyaðsýz yemek yemem.
Rafadan yumurta yerim, kuþ gribi
výz gelir. Pekmez yerim. Kulaðým
da duyar, gözüm de görür, bastonu
da süs için taþýrým” diyor ve
kendine olan güvenini ortaya
koyuyor.
Ýnsanlara mesajýn var mý?
diyorum.

HAVA DURUMU
Güneþli
En Yüksek 0C
En Düþük 0C
Rüzgar Hýzý
Rüzgar Yönü
Nem
Çið Noktasý

2
-8
7,53 km/s
Güney
70 %
- 3 0C

“Atatürk buraya geldiðinde,
insanlarýn kafasý çalýþsaydý, burasý
Baþkent olurdu, bizim
oturduðumuz yer de Çankaya.
Enver paþa buraya geldiðinde,
ben 15 yaþýnda idim. Hacý Bektaþ
Veli külliyesini ziyaret etti. O
zaman nahiye olan Hacýbektaþ'ý
kaza yapma kararý aldý. Enver
paþa gittikten sonra, zamanýn
muhtarý azasý olan, Deli Ýmam,
Tapucu Apdullah'ýn babasý Sadýk
Çavuþ, Kameroðlunun Mevlüt
Çavuþ kazalýk hakkýmýzý, 30
kýrmýzý liraya Mucur'a sattýlar.
Mucur kaza oldu biz nahiye
kaldýk. Ancak 1948’de kaza hakký
aldýk.
Bu kötü örneklerden sonra,
bizi idare edenler, Hacýbektaþ'ý
layýk olduðu yere taþýsýnlar”
diyerek, ustalýðý ve zanaatý adýna,
taþý gediðine koyuyor Salih amca.
Ben de saðlýklar, esenlikler
dolu, bir asýrdan fazla, yaþam
diliyorum.

